10 pénz- és tőkepiacok
a kínai Tencentet

A Tencent internetes szolgáltató árfolyama 2,5 százalékkal erősödött
kedden a hongkongi tőzsdén, így piaci értéke 506 milliárd amerikai dollár fölé nőtt. A 19 éve alapított kínai
cég ezzel csatlakozott az Apple, az
Alphabet, a Facebook, a Microsoft és
az Amazon alkotta 500-asok klubjához, s megelőzte a 474 milliárd dollárnál leragadt e-kereskedelmi óriást,
az Alibabát. Az SCMP számításai szerint az, aki a 2004-es tőzsdei bevezetéskor 9 ezer dollárt invesztált a vállalatba, ma egymillió dollár tulajdonosa
lehet. A Tencent üzemelteti a legnagyobb kínai üzenetküldő szolgáltatást,
a WeChatet, amelynek egymilliárd felhasználója van, és a legnépszerűbb
online videojátékok is a portfóliójához
tatoznak. A harmadik negyedévben elért 2,7 milliárd dolláros adózott eredmény 61 százaléka már a játékok forgalmazásából származott. | K. B.

 Tízezer dollár

lehet a Bitcoin

Számottevő tartalékok vannak még
a Bitcoin-raliban az 500 millió dolláros kriptodeviza-alapot kezelő Mike
Novogratz hedge fund menedzser szerint. „A Bitcoin olyan, mint az arany,
az emberek mindkettőre azt mondják,
hogy számukra értékes, így az is.
A Bitcoin egy csodálatos technológiára
épül, és csak korlátozott mennyiségben érhető el” – tette hozzá
a Bloombergnek nyilatkozó Novogratz.
Az év elején még 1000 dollár körüli Bitcoin árfolyama a Bitstamp weboldalon tegnap délután már 8300 dolláron állt. Tegnap napközben 8290
dollárról egészen 7790-ig is lenézett
a kurzus, de utána újra visszajött a korábbi szintre. Azért esett ennyit napközben a Bitcoin, mert egy másik
kriptodevizát, a Tethert meghekkelték,
és még vasárnap elloptak belőle 31
millió dollárnyit. | B. A.

KISPAPÍR | A megtermelt villamos energiát huszonöt évig a KÁT-ban értékesítik majd

Naperőművet épít az Alteo
BECK ANDRÁS | Két naperő-

művet tervező projektcéget vásárolt az Alteo.
A beruházások jövőre
indulnak el.

A

z Alteo Energiaszolgáltató
Nyrt. megvásárolta a Monsolar Kft.-t és az IT-Solar
Kft.-t. Ezzel újabb napenergetikai fejlesztések feltételeit teremtette meg a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett energetikai vállalat. A
két projekttársaságnak négy-négy,
egyenként 499 kilowattos naperőműegység építésére van engedélye.
A cégeket egyébként eredetileg magánszemélyek alapították egy Monor közelében lévő naperőmű-beruházás megvalósítására.
Az Alteo stratégiája az, hogy olyan
vállalatokba száll be, amelyek már
rendelkeznek a fejlesztésekhez
szükséges alapvető engedélyekkel.
„Ilyen szempontból ideális választás
volt a részünkről a két cég, amelyek
megteremtették az alapfeltételeket.
A két, valójában üres projektcégnek
összesen nyolc kötelező átvételi
rendszerben (KÁT) lévő, egyenként
fél megawattos egységre van engedélye. Ez valójában egy, összesen 4
megawattos kapacitású naperőművet jelent” – mondta Szécsi Balázs,
az Alteo befektetői kapcsolattartója.
A beruházás a tervek szerint 2018
második negyedévében indul. Ez
lesz az Alteo első teljesen zöldmezős fotovoltaikus, vagyis naperőművek segítségével áramot előállító fejlesztése. A Monor külterületén
épülő erőműben szilíciumkristályos
napelemeket használnak majd. Ezzel a társaság megújuló erőművi
portfóliójában az alternatív gázos

Összesen 6 megawattnyi villamos energiát
termelnek majd az Alteo naperőművei

FOTÓ: AFP

 Felvették az elitklubba

üzleti napilap | www.vg.hu
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egységek, a víz- és szélerőművek
mellett megjelenik a naperőművi
energiatermelés is. „A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) 2016 végén 2000
megawatt naperőmű-kapacitás lé-

tesítésére adott lehetőséget, ezek
döntő többsége jövőre és 2019-ben
valósul meg. A monori projekt jól illeszkedik a hosszú távú elképzeléseinkbe. A jövőben a projektlehetőségektől és a megtérüléstől függően
akár növelhetjük is a napenergia
arányát” – tette hozzá Szécsi Balázs.
Az Alteo Group 2018-ban valósítja meg a beruházásokat, amelyek
költségeit nem hozták nyilvánosságra, ám az iparági sztenderdek
szerint 1 megawatt kapacitás 1-1,5
millió euróba kerül. A megépült
erőművek huszonöt évig a KÁTrendszerben értékesítik majd a
termelt villamos energiát, ehhez
megkapták a MEKH engedélyét.

„A domaszéki projektünk zárása és
a monori napelemparkok megvalósulása esetén 6 megawattnyi új
fotovoltaikus kapacitással rendelkezünk majd” – hangsúlyozta a beruházás kapcsán ifj. Chikán Attila.
Az Alteo vezérigazgatója kiemelte,
hogy a most aláírt szerződésekkel
újabb nagy lépést tett a vállalat annak irányába, hogy teljesítse a részvényeseknek a tőkeemelés kapcsán
tett ígéretét a bevont források minél jobb megtérülést biztosító gyors
befektetéséről. A befektetők pozitívan fogadták a hírt, az Alteo árfolyama tegnap délutánig 2 százalékkal emelkedett a BÉT-en, és az idén
10,5 százalékkal nőtt a kurzusa.

STRATÉGIA |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ |

Nagy osztalékot fizethet az ANY

Történelmi csúcson
az amerikai tőzsde

Nyikes Dávid,
a KBC Securities
elemzője

„A cikk nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását
célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem vonatkozik
rá a befektetési elemzés
terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.”

Felemás számokat hozott az ANY
Biztonsági Nyomda a harmadik
negyedéves
gyorsjelentésében.
Elmondható, hogy alapvetően jól
teljesít a vállalat, ám a negyedévben a belföldi értékesítés nagyobb
mértékben, 16 százalékkal visszaesett, így a bevételeket a kiválóan teljesítő export támogatta 16,2
százalékos növekedéssel. Az üzemi
eredmény minimális, míg a nettó
eredmény szép, 8,3 százalékos növekedést hozott, ráadásul az egy
részvényre jutó gördülő eredmény
22,6 százalékkal bővült.
Szegmensekre bontva, a hagyományos nyomdatermékek forgalma emelkedett nagyot a bázisidőszakhoz képest, ugyanis 39,6
százalékkal nőtt az értékesítés.
Az ANY szempontjából igen fontos kártyagyártás, megszemélyesítés szegmens is szép, 16,2 százalékos növekedést mutatott,
amit az okmánykártya értéke-

BUX | 39 554,05

A rovat szakmai
támogatója
a Budapesti Értéktőzsde

Változás
Nyitó
Minimum
Maximum
Részvénypiaci forgalom
Részvénypiaci kapitalizáció

BUMIX | 4067,49
CETOP 20 | 2158,30

sítésének növekedése segített.
Arányaiban a legnagyobb csökkenést az egyéb szegmens 62 százalékos visszaesése hozta, amely főként kereskedelmi anyagok, áruk
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értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. A nyomtatványok
gyártásából, megszemélyesítéséből, valamint adatfeldolgozásból
álló szegmens 18 százalékkal zsugorodott, ami azzal indokolható,

ÁLLAMPAPÍRHOZAMOK | %
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39 492,58
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13,18 pont, 0,61%
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6 hónap
1 év
3 év
5 év
10 év
15 év

–0,03
0,01
0,01
0,59
1,14
2,22
3,01

Az HOVÙGOHJHV IRUJDOPD]³N DGDWDL DODSM¡Q

0,00
0,00
0,00
–0,01
–0,03
–0,04
–0,02

hogy a bázisidőszaki értéket nagyban növelte a népszavazási nyomtatványokból származó bevétel.
Az export 40,3 százalékát adta az
összes értékesítésnek, így az újra
növekvő pályára állt. A kivitel bővülését a biztonsági termékek és
megoldások szegmens 132 százalékos emelkedése segítette, amihez
az étkezési jegyek növekvő forgalma is hozzájárult. A nyomtatványszegmens szintén jól teljesített 18
százalékos bővüléssel.
Az ANY háromhavi eredményeit szemlélve még mindig elérhetőnek, megközelíthetőnek tartjuk
a korábbi 82 forintos osztalékvárakozásunkat, ami a tegnapi
zárószinthez viszonyítva 6,1 százalékos osztalékhozamnak felel
meg. Az eddigi eredmények alapján továbbra is felértékelődési potenciált látunk a vállalatban, így
fenntartjuk becslésünket az 1470
forintos fair értékre.

NEMZETKÖZI INDEXEK | %
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CAC 40
WIG 40
Dow Jones
S&P 500
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64 010,67
23 609,78
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T. G. | Gyenge kezdés után belehúzott a BUX, a pesti börze részvényindexe 0,5 százalékos pluszban
zárta tegnap a kereskedést. A vezető papírok mind
drágultak, az OTP árfolyama több mint 1 százalékkal emelkedett. A gyorsjelentését tegnap közzétevő CIG Pannóniát viszont egész nap ütötték, a nap
végén már 5,4 százalékos mínuszban állt.
Idei mélypontjára, az euróval szembeni 314-es
keresztárfolyamra érkezett a forint. Pedig a hazai
deviza napközben még erősödött is, mivel a jegybank kamatdöntő ülése utáni közleményből kikerült az a rész, hogy a pénzügyi kondíciók további
lazítása érdekében újabb nem konvencionális eszközök bevetését mérlegeli a monetáris tanács. Nagyot zuhant viszont a török líra, a politikai feszültségek és az inflációs nyomás miatt a török deviza
történelmi mélypontjára esett az euróval és a dollárral szemben is.
Jó hangulatban telt a kereskedés tőlünk nyugatra, a vezető európai indexek pluszban zártak, az
emelkedést a német gépjárműipari vállalatok papírjai vezették. A fő amerikai indexek is emelkedéssel nyitottak, napközben az S&P 500, a Dow Jones
30 és a Nasdaq is történelmi csúcsra futott.
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